
المحاضرة الخامسة عشر

ويقصد بها منابع الحقوق او المصادر المنشئة للحقوق او مصادر اللتزام.وهي نوعان:

هي كل عمل مادي يقع بفعل الطبيعة أو بفعل النسان ويترتب عليه الثر القانوني . كإنشاء حق أو نقله أو تغييره أو زواله كليا .

 أو هي كل حادث او امر او تصرف يحدث في الحياة وينتج عنه اثر قانوني سواء ترتب على هذا الثر انشاء حق او تعديله او
الغاؤه.

والوقائع القانونية قد تكون اختيارية او غير اختيارية

1مثال 

 وقد تتكون الجزر الكبيرة و الصغيرة بصورة طبيعية في مجرى النهر أو من انحسار ماء البحر أو البحيرات أو الغدران أو
 المستنقعات ، فتعتبر جزءا من أملك الدولة الخاصة .والواقعة الطبيعية قد تكون مصدرا للحقوق السياسية أو الدستورية . فبلوغ

 الشخص التاسعة عشرة من عمره يجعله أهل لممارسة حق النتخاب . وبلوغه الثلثين يجعله أهل لترشيح نفسه لعضوية
 المجلس التشريعي (النيابي) .وقد تكون الواقعة الطبيعية مصدرا للحقوق العائلية . فولدة النسان واقعة طبيعية تترتب عليها

 حقوق وواجبات عائلية بين البناء والباء ، كالنفقة والتربية والحضانة والرث بالنسبة للمولود، وحق التأديب والتربية بالنسبة
 للب .والوفاة أيضا واقعة طبيعية تؤدي إلى نشوء حقوق لورثة المتوفى في تركته المنقولة وغير المنقولة . فتنتقل بها الملكية
 من شخص لخر وتجعل الوارث مالكا لعقار كان في الصل يعود لمورثه ويصبح بذلك الوارث صاحب حق ملكية . أي أن

 فعل الموت قد أكسبه حقا عينيا يعترف به القانون ويحميه.وكذلك قد تكون الواقعة القانونية الطبيعية مصدرا للحقوق الدبية ،
 فالختراع وتأليف كتاب وتلحين أغنية يعطي للمخترع والمؤلف والملحن مجموعة حقوق وامتيازات على هذا الختراع

والتأليف واللحن بعد إجراءات خاصة .

2مثال 

 فالزلزل واقعة طبيعية قد تؤدي إلى نقل قطعة أرض من مكانها إلى مكان آخر أو إلى تلصيق ملكين أو هدم دار بتمامها فتسبب
 هلكها وانقضاء الحقوق العينية الواردة عليها . وعندئذ لمالك الرض التي تحولت من مكانها بفعل الطبيعة أن يطالب بها خلل
سنة من وقوع الحادث إذا تحققت معرفتها ، ويضمن صاحب الرض الكثر قيمة لصاحب الرض القل قيمة قيمتها ويمتلكها .

الوقائع غير الختيارية (الوقائع الطبيعية)

 وهي ما يحدث من امور ل اختيارية تنشأ بفعل الطبيعة وعامل الزمن فترتب اثارا اما بنشاة حق او تعديله او بالغائه، فيرتب
 القانون على الحوادث المفاجئة كالزلزل والبراكين والفيضانات اثارا قانونية كاعفاء المدين الملتزم من اليفاء بالتزامه اذا

اصبح اللتزام مستحيل نتيجة هذه الوقائع الطبيعية.

الوقائع الختيارية (الفعل المادي)

 وتقع هذه بفعل النسان واختياره وقد تكون مشروعة كالفعل النافع الذي يدي الى اثراء شخص على حساب من قام بالفعل
المادي كما لو قام جار باجراء عاجل لمصلحة جاره الغائب كإصلح بنائه اليل للسقوط.
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 وهنالك الوقائع القانونية غير المشروعة وهي تسمى العمل الضار فيقع على من اتلف مال لغيره متعمدا او مهمل حقا لهذا الغير
 بتعويض هذا الخير عن خسارته، وهذا ما يعبر عنه بالمسولية التقصيرية التي توجب بوجه عام على ان كل من يتسبب بضرر

لغيره مسؤولية عن تعويض الغير عن الضرر بشرط وجود الخطا والضرر وعلقة السببية.

 والعمال المادية التي تصدر عن النسان ويرتب عليها القانون أثرا بصرف النظر عن توجه إرادته إلى إحداث هذا الثر هي :
الفعال الضارة ، الفعال النافعة ، الستيلء ، والحيازة .

التصرفات القانونية بعوض والتصرفات القانونية بدون عوض     

التصرف القانوني الملزم لجانب واحد والتصرف القانوني الملزم لجانبين     

التصرف القانوني بارادتين والتصرف بالرادة المنفردة      

 

التصرفات القانونية بعوض والتصرفات القانونية بدون عوض:

 العوض هو المقابل الذي ياخذه كل من الطرفين نتيجة لما اعطاه للطرف الخر، ففي عقد البيع فان البائع ياخذ الثمن مقابل
 السلعة التي ياخذها المشتري. على ان هنالك بعض التصرفات تتم دون مقابل مع ترتيب اثار قانونية تبعا لذلك فعقد الوديعة دون

اجر والهبة بدون عوض .

 التصرف القانوني الملزم لجانب واحد والتصرف القانوني الملزم لجانبين:

 التصرف القانوني الملزم لجانبين هو التصرف الذي ينشيء التزامات متبادلة بين اطراف التصرف كعقد البيع، اما التصرف
 الملزم لجانب واحد فهو التصرف الذي يكون فيه احد الطراف ملتزما دون الطرف الخر كتصرف الواهب بدون عوض

والمتبرع بدون مقابل والوكيل بدون اجر.

  التصرف القانوني بارادتين والتصرف بالرادة المنفردة:

 من التصرفات القانونية ما ل ينشا ال بوجود ارادتين على القل كالعقد ومنها ما يكفي فيه ارادة وحيدة لنشاء التصرفات
 القانونية كالتصرف بالرادة المنفردة (كالوعد بالجائزة فمن يعد فائزا في مسابقة شعرية مثل بمبلغ عشرة الف ر فانما

ينشيء حقا للفائز بهذا المبلغ حتى لو لم يعرف الدائن وقت انشاء التصرف.
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 أول: الرضا: هو توافق ارادة المتعاقدين (المتصرفين) على احداث الثر القانوني اذا كان التصرف باكثر من ارادة كما هو
الحال في العقد او وجود الرادة السليمة اذا كان التصرف تم بارادة وحيدة كما هو الحال في التصرف بالرادة المنفردة.

 ثانيا: المحل: هو الداء الذي يجب على المدين القيام به لمصلحة الدائن وهو القيام بعمل او المتناع عن عمل ففي عقد البيع
محل التزام البائع هو نقل ملكية المبيع للمشتري.

ثالثا:السبب: وهو الباعث او الدافع الى التعاقد ويشترط فيه ان يكون موجودا ومشروعا.

رابعا: الشكل: وهو ركن غير لزم في التصرفات القانونية على عكس الركان السابقة.

 وهو ممارسة السلطات التي يخولها القانون لصاحب الحق لستجلب مزايا ومنافع الحق، وهو
نوعين:

أول : الستعمال المشروع للحق ووسيلة حمايته 

ثانيا : الستعمال غير المشروع للحق (التعسف في استعمال الحق)

 ويكون الستعمال مشروعا اذا لم يد الى الضرار بالغير او بالصالح العام والوسيلة التي يضعها القانون في حوزة صاحب
الحق عند استعماله المشروع لحقه هي (الدعوى) التي يحركها اذا ما كان هنالك اعتداء على حقه.

 الدعوى هي وسيلة لضمان حماية الحق المقرر في الشريعة او النظام بحيث يكون لصاحب الحق المعتدى عليه ان يلجا الى
القضاء لحماية حقه عند وقوع العتداء عليه.

ضرورة ان تصدر الدعوى من جائز التصرف فل تصح من صغير او مجنون.

ان تكون محررة.

ان يكون المدعى به معلوما فل تصح الدعوى بمجهول. 

ان تكون متعلقة بالحال فل تصح بدين مؤجل.
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 - اذا لم يقصد صاحب الحق من الستعمال سوى الضرار بالغير (كالجار الذي يقيم حائطا مرتفعا على منزله ل لستر منزله1
وانما لحجب الضوء عن منزل جاره).

 - اذا كانت المصالح التي يهدف صاحب الحق الى تحقيقها ل تتناسب مع الضرر الذي يصيب المجتمع او الغير جراء هذا2
 الستعمال (كالجار الذي يطلب ازالة منزل جاره الذي قام اثناء البناء بتجاوز حدود ملكيته بحسن نية الى ملكية جاره

 بسنتمترات قليلة ويرفض الحصول على تعويض مجز مقابل النزول لجاره عن هذه السنتمترات القليلة الهمية بالنسبة له
يعتبر متعسفا في استعمال حقه).

 - اذا كانت المصالح التي يهدف صاحب الحق الى تحقيقها غير مشروعة (كصاحب العمل الذي يفصل عامله بسبب مطالبة3
 هذا العامل باجوره المتاخرة وحقوقه المشروعه يعتبر متعسفا في استعمال حقه، وكصاحب المنزل الذي يؤجر منزله لخرين

لستعماله في اغراض منافية للقانون والداب).

- إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة .4

هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجوده . فكل من له حق ينازعه فيه آخر عليه إثباته .

 ولثبات الحق أهمية كبيرة ؛ لنه لكي يحكم القاضي لصاحب الحق بحقه يجب عليه أن يثبت هذا الحق أمامه ، وعلى ذلك فإن
 العجز عن إثبات الحق يعني تجريده من قيمته وبالتالي عدم وجوده ورد الدعوى المقامة به . والمدعي بالحق في الدعوى ل

 يكلف بإثبات الحق ذاته فحسب ، وإنما يطلب منه إثبات مصدره وسنده أيضا فيما إذا كان تصرفا قانونيا أو واقعة مادية أو
 واقعة طبيعية .والواقعة القانونية قد تكون واقعة مادية أو تصرفا قانونيا . فإذا كانت واقعة مادية جاز إثباتها بجميع طرق

 الثبات ، لن طبيعة الوقائع المادية تتعارض مع استلزام إثباتها بنوع معين من أدلة الثبات ، وإل يستحيل إثباتها في أغلب
 الحالت .أما التصرفات القانونية فيجب إثباتها بأدلة الثبات المقررة . والصل إثباتها بالكتابة . ولكن يجوز إثباتها بالشهادة

استثناء إذا كانت قيمة التصرف ل تتجاوز الحد المقرر في المعاملت المدنية كما التجارية .

وعبء الثبات يقع على المدعي ، ولكن يلحظ أنه ل يقصد بالمدعي من يرفع الدعوى فحسب، وإنما قد يكون هو من

- الكتابة1
-  الشهادة2
-  القرائن3
- المعاينة والخبرة4
- القرار5
- اليمين6

 هذا وتنص القوانين على جملة من قواعد عامة للثبات يجب مراعاتها بما ل يجوز مخالفتها وفق قواعد الثبات الخاصة
الواردة في قوانينها توافقا وقانون الثبات والبينات التي من نصوصها ما يوجب على القاضي أل يحكم بعلمه الشخصي .
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الصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه .

اليقين ل يزول بالشك .

الظاهر يصلح حجة للدفع ل للستحقاق .

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

البينة لثبات خلف الظاهر واليمين لبقاء الصل .

بين مفهوم مصادر الحق .

  بين عناصر مصادر الحق .

بين مفهوم استعمال الحق . 

 

بين وسائل حماية الحق .

بين نطاق حماية الحقوق .

 

بين مفهوم التعسف في استعمال الحق .

بين صور التعسف في استعمال الحق .

بين جزاء التعسف في استعمال الحق .

 

بين المقصود بإثبات الحق .

عدد وسائل إثبات الحق .
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